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Protokoll fra seksjonsmøtet for Forbundstinget 2020, 06/12/20
Sak 1
Konstituering



De fremmøtte representanter ble enstemmig godkjent. Det var 121
stemmeberettigede og 15 observatører.
 Innkallingen ble enstemmig godkjent.
 Sakliste ble enstemmig godkjent.
 Forretningsorden ble enstemmig godkjent.
 Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Marit Pedersen, Bjørn Gran
 Som protokollfører(e) ble følgende valgt; Anne Hofmo Bjølgerud,
Mari Pettersen
 Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt;
Stine Haugsdal (Bergen karate klubb) og Geir Havreberg (Etne
kyokushin karate klubb.
Følgende hadde ordet i saken; Fredrik Hansen, Ten Do Karateklubb Oppsal

Sak 2 –
Behandle
beretningen

Forbundsstyrets beretning ble gjennomgått.
Innkomne spørsmål og svar i saken kan leses i sin helhet her.
Følgende hadde ordet i saken; Øyvind Kveine Haugen (OSI Taekwondo),
Stig Ove Ness/Synne Eikrem/Maria Erenskjold (Oslo Taekwondo Klubb),
Frank Jensen (Romerike Shotokan KK JSKA), Kate Gry Røed (Bærum
Kampsport), Fredrik Hansen (Ten Do Karateklubb), Tor Arne Sandholt
(Øvre Romerike Budo Senter).
Beretningen ble godkjent med 103 mot 16 stemmer. 1 representant
stemte blankt.

Sak 3 –
Behandle
revidert
regnskap

Forbundsstyrets regnskap ble behandlet.
Styrets innstilling: Revidert regnskap (inkl. balanse og
regnskapsprinsipper/noter), styrets økonomiske beretning, revisors
beretning og kontrollutvalgets beretning godkjennes for 2018 og 2019.
Det ble i saken også fremmet nytt forslag av representanter fra Bergen
Aikidoklubb og Stavanger Jushinkan Aikido:
«Bergen Aikidoklubb Og Jushinkan Stavanger Aikido stiller seg ikke bak
regnskap der midler er flyttet fra “Fleridrett egenkapital” til “Fri egenkapital
NKF” Forslag til SAK 3 fra Bergen Aikidoklubb og Stavanger Jushinkan
Aikido er at disse midlene blir flyttet tilbake til fleridrett og jiujutsu fra “Fri
egenkapital NKF” inntil det ligger et forslag på hva de skal brukes til.
Omorganisering er enda ikke vedtatt og fleridretten er nødt til å sørge for
aktivitet frem til styret eventuelt avvikles.»
Innkomne spørsmål og svar i saken kan leses i sin helhet her.
Følgende hadde ordet i saken; Øyvind Kveine Haugen (OSI Taekwondo),
Stig Ove Ness (Oslo Taekwondo Klubb), Frank Jensen (Romerike
Shotokan KK JSKA), Kate Gry Røed (Bærum Kampsport), Pascal Löhr,
Silje Nåstad Svennevig og Tatiana Naumova (Stavanger JuShinKan Aikido),
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Fredrik Hansen (Ten Do Karateklubb), John Osvald Christensen
(Lørenskog Karateklubb), Steffen Wikan (Bergen Aikido Klubb), Johnny
Reiestad (Bryne Karateklubb), Tor Arne Sandholt (Øvre Romerike Budo
Senter).
Revidert regnskap (inkl. balanse og regnskapsprinsipper/noter), styrets
økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets
beretning for 2018 og 2019 ble godkjent med 84 stemmer, mot 20
stemmer for ovennevnte forslag fra Bergen Aikidoklubb og Stavanger
Jushinkan Aikido Klubb.
Sak 4 –
Fastsette ev.
kontingenter/
avgifter

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt.
Seksjonsavgift for medlemsklubbene: Nåværende sats for klubbmedlemskap
er kr. 140,-hvorav kr. 42,-går til fellesdrift og resten går til seksjonsdrift.
Styrets innstilling: Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret.
Det ble i saken også fremmet nytt forslag fra Oslo Taekwondo Klubb:
Ad. sak 4 – fastsette kontingent: Nytt forslag fra Oslo Taekwondo klubb:
Fellesdriften reduseres fra kr 42,- til kr 22,-.
Innkomne spørsmål og svar i saken kan leses i sin helhet her.
Følgende hadde ordet i saken; Stig Ove Ness (Oslo Taekwondo Klubb)
Styrets innstilling ble vedtatt med 101 stemmer mot 19 stemmer for
ovennevnte forslag fra Oslo Taekwondo Klubb.

Sak 5 –
Engasjere
revisor til å
revidere NKFs
regnskap

Forslag til skifte av revisor ble fremlagt.
Styrets innstilling: AS Revision engasjeres til å revidere NKFs regnskap.
Innkomne spørsmål og svar i saken kan leses i sin helhet her.
Følgende hadde ordet i saken; Kate Gry Larsen (Bærum Kampsport),
Fredrik Hansen (Ten Do Karateklubb),
Styrets innstilling ble vedtatt med 97 mot 17 stemmer. 4 representanter
stemte blankt.
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